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چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر تفکر استراتژیک مدیران بر کیفیت خدمات باشگاههای
ورزشی شهر کرج بود .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه باشگاههای ورزشی شهر کرج بود .جهت
انتخاب نمونه از روش خوشه ای تصادفی استفاده گردید به گونه ای که با توجه به وجود  14منطقه
شهری در کرج از هر منطقه  11باشگاه ورزشی به صورت تصادفی انتخاب گردید که در هر باشگاه
ورزشی یک مدیر به همراه  34نفر از مشتریانی که حداقل شش ماه سابقه حضور در باشگاه ورزشی
را داشتهاند به عنوان پاسخدهندگان به پرسشنامهها انتخاب شدند و میانگین نمرات  14مشتری به
عنوان نمره کیفیت خدمات هر باشگاه ورزشی در نظر گرفته شد .ابزار اندازهگیری متغیرهای
پژوهش شامل مقیاس تفکر استراتژیک ( Goldman )2008و مقیاس کیفیت خدمات Liu and

 )2012( Chenبود .نتایج مدلسازی معادالت ساختاری نشان داد که تفکر استراتژیک بر کیفیت
خدمات تأثیر مثبت و معناداری دارد .با توجه به نتایج به دست آمده میتوان بیان نمود که مدیران
باشگاههای ورزشی با باال بردن سطوح تفکر استراتژیک در مدیریت خود میتوانند ادراک مشتریان
از کیفیت خدمات ارائه شده را در باشگاههای ورزشی تحت مدیریت خود بهبود بخشند.
کلید واژهها :باشگاه ورزشی ،تفکر استراتژیک ،کیفیت خدمات ،مدیر ورزشی ،مشتری
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مقدمه
امروزه در سازمانهای ورزشی ،تمایل به ارائه خدمات باکیفیت نقش مهمی در جذب مخاطبان
ورزشکار بازی میکند ،چرا که کیفیت خدمات برای رشد و گسترش و بقاء و سودآوری این
سازمانها امری حیاتی است و اساسا به علت تحوالت صورتگرفته در زمینه انواع و اقسارم آالت
و وسایل ورزشی موجود در باشگاهها ،کیفیت خدمات میتواند نقشی اساسی در صنایع ورزشی و
باشگاهها داشته باشد ( .)Saatchihan, Pourkhordmardi and alinasab, 2012همگام با درک
چنین تحولی در باشگاههای ورزشی جهان و از جمله در ایران ،گرایش به بهرهگیری از ابزارها و
تکنیکهای مدیریت استراتژیک نیز افزایش یافته است .خصوصیسازی باشگاههای ورزشی ،تنوع
و تعدد رشتهها و ابزارهای مورداستفاده به همراه تعدد دورههای مربیگری بیش از پیش نیازمند
مدیریت صحیح منابع باشگاههای ورزشی در قالب تفکر استراتژیک مدیران است .از اینرو بهبود
تفکرات استراتژیک مدیران میتواند کیفیت خدمات باشگاههای ورزشی را بهبود بخشد .در
باشگاههای ورزشی ایرانی نیز همگام با تحوالت جدید از ابزارهای جدید استفاده شده و ضروری
است مدیریت این باشگاههای ورزشی با اصول تفکر استراتژیک اشنا شوند .بنظر میرسد در
باشگاههای ورزشی مدیران چندان با اصول تفکر استراتژیک آشنایی ندارند چرا که در دنیا این
باشگاهها هستند که عرضهکننده بهترین ورزشکاران در هر رشته ورزشی هستند .تفکر استراتژیک
یعنی استفاده از چهارچوبهای ذهنی مختلف که بسیاری از آنها ناشناخته است؛ تفکر استراتژیک
هنر ساخت و معماری بر مبنای خالقیت و درک مفاهیم کسب و کار است.
هدف تفکر استراتژیک کشف استراتژیهای خالقانهای است که از طریق آنها میتوان قواعد
و قوانین بازی به نفع فرد تغییر نماید .بر همین اساس گفته میشود مدیرانی که دارای تفکر
استراتژیک دارند تکنیکهای فهم و یادگیری باالیی را تجربه میکنند و از میان استراتژیهای
مختلف استراتژی که تولیدکننده مزیت رقابتی است را انتخاب میکنند ( Lee, Kim, Ko and

 .)Sagas, 2011امروزه سازمانها مفاهیم جدید بازاریابی را پذیرفتهاند و طبق آن عمل میکنند،
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آنها متوجه شدهاند که تمرکز بر نیازهای مشتریان به معنی توجه به کیفیت خدمات به مشتریان
است .بسیاری از سازمانها که زمانی ازنظر فنّاوری ،قیمت پایین ،یا اندازه پیشتاز بودند ،اکنون با
توجه به کیفیت خدمات رقابت میکنند .این سازمانها متوجه شدهاند که مطلوبترین و موفقترین
محصول در جهان اگر نیازها ،خواستهها و انتظارات مشتریان را برآورده نکند ،مطلوب محسوب
نمیشود .مشتریان راضی منبع سود سازمانها هستند ،سازمانهایی که نمیتوانند مشتریان را راضی
نگه دارند در درازمدت در بازار باقی نخواهند ماند ،ارائه خدمات به مشتریان در سطح عالی بهطور
مستمر موجب ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان میشود (Roosta, Venous and Ebrahimi,
).2005

مطالعات در خصوص کیفیت طی سالهای  1314تا  1334نشان میدهد ،چگونه بهبود کیفیت
میتواند منجر به بهبود عملکرد سازمان و رقابت شود ،بهگونهای که امروزه کیفیت خدمات یکی از
مهمترین سرفصلها در زمینه مدیریت خدمات و بازاریابی است ).(Robinson, 2006

مطابق نظر ) Lee and et al (2011کیفیت خدمات میتواند ناشی از ادراک فرصتهای جدید در
سازمان باشد؛ سازمانهایی که میتوانند خدمات جدید ارائه دهند فرصتهای جدیدی را شناسایی
کردهاند و این موضوع سبب میشود ،ادراک مشتریان نسبت به سازمان مثبتتر گردد .از سوی
دیگر ( Juga, Juntunen and Grant )2010معتقدند ادراک مشتریان از خدمات سازمانهای با
محوریت نوآوری در خدمات برای سازمانها حیاتی است .پژوهش ها نشان میدهد که در
سالهای اخیر عالقهمندی به کیفیت خدمات در صنعت ورزش نیز کشیده شده است ،بهگونهای که
امروزه کیفیت ،یکی از مهمترین جنبههای بازاریابی ورزشی محسوب میشود ( Seyedjavadin,

 .)Khanlari and Stiri, 2010با ورود بخش خدمات به صنعت ورزش به عنوان یک صنعت
خدماتی بسیار رقابتی ،ارائه خدمات عالی ،برای بقا و موفقیت هر سازمان ورزشی الزم است بنابراین
درک و برآورده کردن انتظارات ،برقراری ارتباط کارآمد با مشتریان و در نهایت خلق و ارائه
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ارزش برای آنها ،از مهم ترین مباحث موردعالقه محققان و مدیران مراکز خدماتی در صنعت
ورزش محسوب میشود (.)Chang , Chen and Hsu, 2002

در پژوهشی ( Robinson )2006اشاره کرده است ،سازمانهای ورزشی ویژگیهایی دارند که
آنها را از دیگر سازمانهای خدماتی متمایز میسازد ،اول اینکه ،خدمات ورزشی حالتی تجمالتی
دارند و افراد با هزینههای مرتبط با آن با احتیاط برخورد میکنند .دوم اینکه ،مشتریان به طور
معمول در زمانهای تفریح و استراحت به سازمانهای ورزشی مراجعه میکنند ،سوم اینکه اغلب در
فعالیتهای سازمانهای ورزشی سرمایهگذاری عاطفی صورت میگیرد مثل پشتیبانی از تیم ورزشی
و احساس تعلق به باشگاه .این عوامل احتماالً انتظارات خیلی بیشتر سازمانهای ورزشی نسبت به
دیگر ارائهدهندگان خدمات را به دنبال دارند.

ارائه ی خدمات در ورزش بیشتر بر روی مشتریان متمرکز گردیده است ،این امر نهتنها کیفیت
خدمات را در مراحل موجود در برمیگیرد ،بلکه شامل آگاهی مشتریان از خدمات نیز است
( .)Romo, Chinchilla and García, 2010خدمات بهصورت وسیع در عرصه ورزش گسترش
یافته است ،ورزش هم مانند سایر کسب و کارها نمیتواند بدون خدمات به حیات خود ادامه دهد
بنابراین ،مدیران باشگاهها باید برای حفظ مشتریان و ارائهی خدمات بهتر ،بیشترین توجه خود را به
نیازها ،نظرات و اعتراضات مشتریان در ارتباط با خدمات داشته باشند و با بررسی مشکالت و
رسیدگی به نظرات و آگاهی از میزان رضایتمندی مشتریان ،با باال بردن کیفیت و سرعت
خدمات ،میتوانند کمک بسیار زیادی به حفظ آنها نمایند ( .)Kheradmardi, 2013به همین
دلیل سازمانهای ورزشی بهمنظور حفظ و بقای خود باید به صورت دورهای یا مستمر رضایت
مشتریان خود را اندازهگیری کنند تا ضعفها و قوتهای سازمان را تشخیص دهند و برای رفع
ضعفها ،تصمیمات الزم اتخاذ کنند و قوتها را نیز توسعه بخشند ( Alidoust Ghahfarrokhi,

 Liu Y-C and Chen )2012( .)Kouzechian, Jalali Farahani and Torki, 2010بر این
باورند که کیفیت خدمات ارائه شده در سازمان های ورزشی متشکل از پنج عامل (عناصر عینی،
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قابلیت اعتبار ،پاسخگویی ،اطمینان و یگانگی و همدلی) است .وی همچنین نشان داد که کیفیت
خدمات و رضایتمندی مشتریان از باشگاههای شنا ،عامل مهمی در حفظ و نگهداری (وفاداری)
آنها است.
( Juga and et all )2010بیان داشتند که کیفیت خدمات منجر به رضایت مراجعهکنندگان
میشود و نیز حفظ و وفاداری آنها را در پی دارد Saatchihan and et al )2012( .به این نتیجه
رسیدند که کیفیت خدمات برنامههای ارائهشده ،همبستگی باالیی با رضایت کلی و وفاداری
مشتریان در استخرهای شنا داشته است (Seyedjavadin )2010( .)Saatchihan and et al, 2012

 and et alبیان داشتند که کیفیت خدمات باشگاهها و مجموعههای ورزشی بر میزان رضایتمندی
و وفاداری مشتریان تأثیر دارد Lee and et al )2012( .در پژوهشی با عنوان تأثیر کیفیت خدمات
بر رضایتمندی و بازگشت مجدد مشتریان در باشگاههای تجاری گلف به تفکیک جنسیت در کره
جنوبی به این نتیجه رسیدند که عناصر عینی و همدلی ،دو مؤلفه مهم کیفیت خدمات برای
رضایتمندی هر دو گروه زنان و مردان است .برای زنان گلف باز کیفیت خدمات باشگاه ،تمیزی و
جدید بودن تجهیزات باشگاه در مقایسه با مردان از اهمیت بیشتری برخوردار است.

کیفیت خدمات نه تنها با مشتریان ،بلکه با ارائه دهندگان خدمات ،مدیران و کارکنان نیز در
ارتباط می باشد .مدیران و کارکنانی که خدمات را تولید و ارائه می دهند ،حلقه ارتباطی بین
تجربیات ،رضایت مشتریان و اهداف سازمانی باشند .داشتن مدیران سطح باال که توانایی ارائه
خدمات استثنایی داشته باشند ،ممکن است اصلی ترین فاکتور ها برای حصول کیفیت خدمات و
حفظ برتری رقابتی باشند ( .)Langviniene and Sekliuckiene, 2009باشگاههای ورزشی
خصوصی و دولتی ،باید منابع بیشتری را به منظور بهبود کیفیت خدمات و حصول نیاز های مشتریان
اختصاص دهند .اهمیت دادن به کیفیت خدمات باال برای شهرت و اعتبار باشگاههای ورزشی امری
اجتناب ناپذیر است .همچنین مدیران و متصدیان باشگاههای ورزشی باید دارای ادراکی باشند که
آن ها را یاری دهد تا از انتظارات مشتریان راجع به کیفیت خدمات و فاکتورهای اثرگذار بر
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انتظارات آنان از سازمان هایی که برای عضویت در آن انتخاب می کنند ،آگاهی داشته باشند
(.)Terry, Sylvester and Andrew, 1998

با توجه به مطالب عنوان شده توجه به عواملی که سبب بهبود درک مشتریان از کیفیت خدمات
و در نهایت ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان ها به ویژه سازمان های ورزشی می شوند حائز اهمیت
است Nazemi, Mortazavi and Jafariani )2008( ،معتقدند سازمانهایی که با دیدگاه تفکر
استراتژیک اداره میشوند ،هم رضایت مشتری خارجی را مهم میدانند و هم رضایت کارکنان به
عنوان مشتریان داخلی سازمان را در نظر میگیرند .این سازمانها در برابر هر تغییر غیرمنتظره
آمادگی الزم را دارند.
توانایی تفسیر رخدادها و وقایع غیر مرتبط و برنامهریزی نشده بزرگترین نشان موفقیت مدیران
موفق سازمانهای کنونی است که این تواناییها در واقع همان تفکر استراتژیک در یک سازمان
است که خود مبین کمبود اساسی برای رساندن یک سازمان به تعالی و توانمندسازی است .این
توانایی استراتژیک به کارکنان کمک میکند تا بتوانند وقایع آینده را تشخیص دهند ،آن را درک،
پیشبینی و کنترل کنند و بهجای آنکه تحت تأثیر تغییرات قرار گیرند ،تغییرات آتی را تحت تأثیر
خود قرار دهند (.)Pisapia, Pang, Hee, Lin and Morris, 2008

( Torset )2010در تحقیق با عنوان تفکر استراتژیک :چرا ،چه و چگونه؟ یک مدل سازمانی
از تفکر استراتژیک ارائه داده و به این نتیجه رسیده است که برای داشتن تفکر استراتژیک ،افراد
باید در مورد اکوسیستم کسبوکاری که در آن فعالیت میکند ،دانش و شناخت کافی داشته باشد.
مدیران دارای تفکر استراتژیک در زمینههای مختلف هم از نظر شخصی و هم از نظر سازمانی
برتریطلب هستند یعنی از نظر شخصی خواستار پیشرفت و ترقی بوده و همواره چالشهای
برتریطلبی را برای خود و سازمان خود رقم میزنند (.)Kiani, 1994

( Shaik and Dhir )2020به بررسی عوامل همگن و ناهمگون مؤثر بر تفکر استراتژیک در
سازمان ها پرداختند تا به مدیران ارشد کمک کنند روی این عوامل متمرکز شود و بیان کردند
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که این عوامل می توانند ماهیت تفکر استراتژیک را در سازمان ایجاد کنند و منجر به شکل گیری
بهتر استراتژی هایی شوند که مدیران می توانند آن ها را با موفقیت در سازمان خود به اجرا
درآورند.

( Mesgarian )2012معتقد است تفکر استراتژیک رامی توان به نوعی قدرت درونی و ذهنی
در مدیر تعبیر نمود که با بهرهگیری از آن ضمن در نظر داشتن شرایط محیط و تحوالت محیط
ناپایدار جهانی اقدام به اخذ تصمیم و برنامهریزی نموده و استراتژیهای سازمان خود را در محیط
کسبوکار ناپایدار و متحول امروز طراحی مینماید.
تفکر استراتژیک مدیران را به سوی یادگیری سریع از محیط کسبوکار و بهکارگیری
خالقیت برای خلق ارزشهای جدید فرامیخواند .این شیوه تفکر ،چشماندازهایی متمایز از رقبا را
به همراه دارد .چشماندازهایی که میتواند استراتژیهای نوآورانه و مزیت بخشی را سبب شود .اگر
کارکرد استراتژی خلق مزیت رقابتی دانسته شود ،تفکر استراتژیک برای بقا و رشد سازمان در
محیط پررقابت امروز امری اجتنابناپذیر خواهد بود (.)Ghafarian and Aliahmadi, 2003

( Goldman )2008مدلی متشکل از چهارعامل جهت سنجش و بررسی وضعیت تفکر
استراتژیک افراد عنوان می کند که این عوامل شامل  -1تفکر مفهومی (استفاده از خالقیت،
تجارب ،استدالل استقرایی ،فرایندهای شهودی و مدیریت دانش جهت یافتن راهحلهای بالقوه و
پایدار)  -2تفکر سیستمی (پرهیز از نگاه جزئی به اجزا و کلنگر بودن نسبت به سازمان) -3
آیندهنگری (توانایی تصویر آینده از طریق مطالعه ،پژوهش یا تصویرپردازی با بهرهمندی از
روشهای علمی ،آموزههای دینی یا کشف و شهود غیرمادی)  -0فرصتطلبی هوشمندانه
(جستجوی فرصتهایی ارزشآفرین برای مشتری و استفاده از فرصتها) است
( Moon )2013در مطالعه خود با عنوان سوابق و نتایج تفکر استراتژیک ،با بررسی عوامل مؤثر
بر تفکر استراتژیک در سطح سازمانی در زمینههای گوناگون مدیریت ازجمله استراتژی بازاریابی،
مدیریت استراتژیک و مدیریت منابع انسانی نشان دادند که نتیجه آشفتگی بازار  ،ترویج تفکر
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استراتژیک در سطح سازمانی است و یک رابطه مثبت بین تفکر استراتژیک و عملکرد بازاریابی
وجود دارد.

( Ghorbankhani and Salajeghe )2015به بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک مدیران
باکیفیت محصوالت در بین مدیران واحدهای تولیدی شهرک صنعتی پرداختند .یافتههای پژوهش
حاکی از آن بود که تفکر استراتژیک ،تفکر سیستمی ،تفکر در زمان ،خالقیت و تمرکز بر هدف
رابطه مثبت و معناداری باکیفیت محصوالت دارند؛ اما فرصتطلبی رابطهای باکیفیت محصوالت
ندارد.

( Bijani )2006در پژوهشی به بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک و کیفیت خدمات در بانک
مهر اقتصاد اصفهان پرداخت و وجود رابطه معنی داری بین تفکر استراتژیک و ابعاد آن با کیفیت
خدمات گزارش کرد.
در پژوهشی ()2016

Shokohyar, Kavyani, Fath Abadi, Zafari, Rohi and

 Hadavandبه بررسی همبستگی تفکر راهبردی و کیفیت خدمات در بین  32نفر از کارکنان
بیمارستان تخت جمشید کرج پرداختند .نتایج حاکی از آن بود که با افزایش ظرفیتهای تفکر
راهبردی شاخصهای کیفیت خدمات بیمارستان هدف بهبود مییابند .همچنین نتایج نشان داد که
در کلیه ابعاد تفکر راهبردی با کیفیت خدمات همبستگی مستقیم و معناداری وجود دارد .همچنین
تفکر راهبردی و کیفیت خدمات در بیمارستان هدف بیش از متوسط ارزیابی میگردد.
تحقیق حاضر از دو جنبه دارای ضرورت اساسی است؛ از بُعد نظری میتواند شناخت کافی
ارائه نماید که میزان شناخت متولیان و مدیران باشگاههای بدنسازی از تفکر استراتژیک را تعیین
نماید و این که مدیران این باشگاهها تاچه حد هنر و قابلیت استفاده از فرصتها ،موقعیتها و
بحرانها برای خلق موقعیت برتر و مزیت رقابتی برای باشگاه را دارند .در بُعد کاربردی نیز تحقیق
حاضر میتواند مورد استفاده مدیران باشگاه ها و سازمانهای ورزشی دولتی و خصوصی قرار گیرد
چه وجود تفکر استراتژیک و شاخصهای بهبود کیفیت خدمات میتواند در برنامهریزیها و
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تصمیمگیریهای مدیران و سیاستگذاران به کار آید .این مطالعه می تواند آگاهی و اطالعات را
به ویژه در بین مدیران راجع به فرصت ها و مزایای تشخیص اختالف بین ارائه واقعی خدمات و
ادراک مشتریان از این خدمات ،افزایش دهد ،با توجه به ارزشی که سطوح تفکر استراتژیک برای
مدیران به همراه دارد از جمله کل نگر بودن ،آینده نگر بودن و به تمایل وجود آوردن فرصت ها،
مدیران می توانند درک درستی از انتظارات مشتریان داشته باشند و خدماتی مشابه و برابر با
انتظارات آنان ،در اولین فرصت به منظور صرفه جویی در هزینه ،زمان و دیگر منابع ،فراهم کنند.
با توجه به پژوهش های انجامشده ،آن دسته از سازمانهایی که از وجود یک مدیر دارای تفکر
استراتژیک بهره میبرند همواره چشماندازهایی متمایز از رقبا را به همراه دارند ،چشم اندازههایی
که میتواند استراتژیهای نوآورانه و مزیت بخشی را سبب شود .در کالنشهر کرج جوانان تمایل
زیادی به ورزش نشان داده اند این موضوع سبب شده تا تعداد باشگاههای ورزشی در سالهای اخیر
به طرز چشمگیری افزایش یابد و با توجه به اینکه محقق خود در چندین باشگاه در دورههای
مختلف مشغول به فعالیت بوده و از نزدیک شاهد رقابت این باشگاهها در جذب افراد با ارائه
خدمات هرچه بهتر بوده است ،لذا این تحقیق در پی آن است که به بررسی رابطه بین تفکر
استراتژیک و کیفیت خدمات در باشگاههای ورزشی شهر کرج بپردازد؛ بنابراین میتوان چارچوب
نظری پژوهش را به صورت زیر در نظر گرفت.
عناصر عینی
تفکر سیستمی

اعتبار
پاسخگویی

کیفیت خدمات

تفکر استراتژیک

تفکر مفهومی
فرصتطلبی
هوشمندانه

اطمینان

آیندهنگری

یگانگی و
همدلی
شکل  .1چارچوب نظری پژوهش
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روش تحقیق
روش روش پژوهش حاضر روش توصیفی و از نوع همبستگی بود که به روش میدانی اجرا
شد .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه باشگاههای ورزشی شهر کرج بود ،جهت تعیین نمونه از
روش خوشهای -تصادفی استفاده گردید به این صورت که؛ با توجه به وجود  14منطقه شهری در
شهر کرج از هر منطقه  11باشگاه به صورت در دسترس انتخاب گردید و در هر باشگاه  34نفر از
مشتریانی که حداقل شش ماه سابقه حضور در باشگاه ورزشی را داشتند به صورت در دسترس
انتخاب شدند به عنوان انتخاب شدند .امتیاز تفکر استراتژیک مدیران نمره حاصل از پاسخ مدیر هر
باشگاه به پرسشنامه تفکر استراتژیک بود و میانگین نمرات  34مشتری هر باشگاه به عنوان امتیاز
کیفیت خدمات آن باشگاه لحاظ گردید.
با توجه به اهداف پژوهش ،از ابزارهای زیر برای جمعآوری دادهها استفاده شد.
پرسشنامه ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه تحت بررسی که اطالعات مربوط به سن ،جنس ،میزان
تحصیالت ،وضعیت تأهل و سابقه عضویت در باشگاه جمعآوری میکند.
مقیاس  04گویهای تفکر استراتژیک ( Goldman )2008که چهار بعد تفکر مفهومی ،تفکر
سیستمی ،فرصتطلبی هوشمندانه و آیندهنگری را اندازهگیری و بر اساس مقیاس هفت درجهای
لیکرت از کامالً مخالفم ( )4تا کامالً موافقم ( )6امتیاز گذاری شده است.

مقیاس  22گویهای کیفیت خدمات ( Liu Y-C and Chen )2012که به وسیله آن پنج بعد کیفیت
خدمات شامل :عناصر عینی ،قابلیت اعتبار ،پاسخگویی ،اطمینان و صمیمیت و همدلی را مورد
ال موافقم
ال مخالفم ( )1تا کام ً
سنجش قرار میدهد و بر اساس مقیاس پنج درجهای لیکرت از کام ً
( )1امتیاز گذاری شده است.
روایی پرسشنامهها را  12نفر از متخصصان و صاحبنظران مدیریت ورزشی مورد تائید قرار دادند.
برای تعیین پایایی پرسشنامهها از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که برای پرسشنامه تفکر
استراتژیک ( )4/31و برای پرسشنامه کیفیت خدمات ( )4/12به دست آمد .به منظور تجزیه تحلیل
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و سازماندهی اطالعات از آمار توصیفی (فراوانیها ،میانگینها و جداول) و با توجه به اهداف
پژوهش جهت بررسی ارتباط بین متغیرها از آمار استنباطی (همبستگی پیرسون ،رگرسیون چندگانه
و تحلیل مسیر) با بهرهگیری از نرمافزار  SPSSو  LISRELاستفاده گردید.
یافتهها
در ویژگیهای جمعیت شناختی مشتریان مانند جنس ،سن ،وضعیت تأهل ،سطح تحصیالت
و سابقه عضویت به شرح زیر است .از نظر جنسیت  61/1درصد آقا و  31/7درصد خانم بودند .رده
سنی  34 -21سال با  27/72درصد بیشترین و رده سنی و رده سنی مساوی و باالتر از  11سال با 14
درصد کمترین درصد را دارا بودند .از نظر وضعیت تأهل  11درصد مجرد و  01درصد متأهل
بودند و  00درصد آنها دارای مدرک کارشناسی بودند .همچنین در مورد سابقه عضویت در
باشگاه بازه  2-6سال با  03/0درصد بیشترین و بازه مساوی و بیشتر از  17سال با  4/6درصد کمترین
درصد را دارا بودند .ویژگیهای جمعیت شناختی مدیران مانند جنس ،سن ،وضعیت تحصیلی،
رشته تحصیلی و سابقه مدیریت در باشگاه به شرح زیر است .از نظر جنسیت  61/3درصد آقا و
 31/7درصد خانم بودند .رده سنی  04-31سال با  11/7درصد بیشترین و رده سنی مساوی و کمتر
از  34سال با  1/3درصد کمترین درصد را داشتند .از نظر جنسیت  23/3درصد مدیران مجرد و
 76/7درصد متأهل بودند .همچنین بیشتر مدیران دارای مدرک لیسانس بودند ،شایان توجه است
که تنها  21درصد از مدیران در رشته تربیتبدنی تحصیل کردهاند .در مورد سابقه مدیریت در
باشگاه بازه  7-3سال با  11/7درصد بیشترین و بازه مساوی و کمتر از  2سال با  3/3درصد کمترین
درصد را دارا بودند .به منظور بررسی طبیعی بودن توزیع نمرات و استفاده از آزمونهای پارامتریک
(ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون) از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده شد که
نتایج آن در جدول  1آمده است.
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جدول  .1نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای آزمون طبیعی بودن توزیع نمرات
متغیر

z

Sig

متغیر

z

Sig

تفکر مفهومی

1/110

4/133

ملموس بودن

1/217

4/411

تفکر سیستمی

1/124

4/163

اعتبار

1/263

4/414

آیندهنگری

1/247

4/431

پاسخگویی

1/32

4/411

فرصتطلبی هوشمندانه

1/131

4/111

اطمینان

1/473

4/131

صمیمیت و همدلی

1/261

4/413

میانگین و انحراف استاندارد تفکر استراتژیک و ابعاد آن در جدول  2آمده است که تفکر سیستمی
دارای بیشترین میانگین و آیندهنگری دارای کمترین میانگین بودند .میانگین تفکر استراتژیک
مدیران به طور کلی  0/01به دست آمد.
جدول  .2میانگین و انحراف استاندارد تفکر استراتژیک و ابعاد آن
متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

تفکر مفهومی

0/11

4/12

تفکر سیستمی

0/63

4/33

آیندهنگری

0/27

4/01

فرصتطلبی هوشمندانه

0/21

4/66

تفکر استراتژیک

0/01

4/31

میانگین و انحراف استاندارد متغیر کیفیت خدمات وابعاد آن در جدول  3آمده است.
جدول  .3میانگین و انحراف استاندارد متغیر کیفیت خدمات و ابعاد آن
متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

ملموس بودن

0/43

4/11

قابلیت اعتبار

3/11

4/61

پاسخگویی

0/40

4/71

اطمینان

0/01

4/11

یگانگی و همدلی

3/16

4/61

کیفیت خدمات

0/43

4/31

برای بررسی ارتباط بین تفکر استراتژیک و کیفیت خدمات از روش همبستگی پیرسون استفاده شد.
یافتههای آماری در جدول  0آمده است.
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جدول  .0آزمون همبستگی بین تفکر استراتژیک و مؤلفههای آن با کیفیت خدمات
تفکر استراتژیک و مولفه های

تفکر

تفکر

تفکر

آن

استراتژیک

مفهومی

سیستمی

آیندهنگری

فرصتطلبی
هوشمندانه

کیفیت

همبستگی پیرسون

4/12

4/13

4/14

4/03

4/02

خدمات

سطح معناداری

4/441

4/441

4/441

4/442

4/443

بر اساس نتایج حاصله رابطه مثبت و معناداری بین تفکر استراتژیک و ابعاد آن با کیفیت خدمات
وجود دارد؛ بنابراین مدیرانی که دارای سطوح باالتری از تفکر استراتژیک در مدیریت خود هستند
لذا خدمات باکیفیتتری را در باشگاههای تحت امر خود ارائه میدهند .همچنین به منظور بررسی
روابط علی میان تفکر استراتژیک و کیفیت خدمات از روش مدلسازی معادالت ساختاری به
کمک نرم افزار لیزرل استفاده شده است .شکل  1خروجی آزمون رابطه علی میان کیفیت خدمات
و تفکر استراتژیک را به روش مقادیر استاندارد شده و شکل  2ضرایب مسیر را بر حسب مقادیر t
نشان میدهد .جدول  7نتایج آزمون به روش مدلسازی معادالت ساختاری را نشان میدهد که
شامل ضریب استاندارد  ،Rضریب تعیین  R2و ارزش  tاست .در این مدل  ،χ2 =77/10نسبت  χ2به
درجه آزادی  GFI=4/32 ،RMSEA =4/12 ،2/33و  AGFI=4/71میباشد که نشان میدهند
مدل از برازش مناسبی برخوردار است .با توجه به اینکه ضریب استاندارد  t= 1/07از  2بزرگتر
است ،در سطح اطمینان  31%رابطه علی میان کیفیت خدمات و تفکر استراتژیک مدیران معنیدار
است .ضریب تعیین  R2=4/07نشان میدهد که  07درصد تغییرات کیفیت خدمات را میتوان با
تفکر استراتژیک مدیران تبیین کرد.
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شکل  -2مدل تأثیر تفکر استراتژیک مدیران بر کیفیت خدمات به روش مقادیر استانداردشده
جدول  :1نتایج اجرای مدل معادالت ساختاری میان تفکر استراتژیک مدیران و کیفیت خدمات
مدل

R

R2

t-value

تفکر استراتژیک -کیفیت خدمات

0/46

0/64

5/64
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شکل  :3مدل تأثیر تفکر استراتژیک مدیران بر کیفیت خدمات برحسب مقادیر t

بحث و نتیجهگیری
نتایج بررسی وضعیت تفکر استراتژیک مدیران باشگاههای ورزشی شهر کرج نشان داد که
نمرات مدیران در ارتباط با پرسشنامه تفکر استراتژیک از میانگین باالتر بود لذا میتوان تا حدودی
عنوان کرد که مدیران باشگاههای ورزشی شهر کرج از سطوح باالی تفکر استراتژیک برخوردار
هستند نظر به اینکه پژوهشها ی متنوعی تفکر استراتژیک را عاملی در بهبود کارایی سازمان و در
نهایت پویای آن دانستهاند میتوان به اهمیت پرداختن به این موضوع پی برد؛ که این نتیجه با
یافتههای ( Nazemi et al )2008مطابقت دارد .در این راستا (Rabiee, Khatamino, )2010

 Alaghemand and Khasheiنیز معتقد هستند که سازمانهایی که مدیران با تفکر استراتژیک
ندارند نمیتوانند استراتژی صحیحی طراحی کنند و یا اگر طراحی کنند در پیادهسازی آن با مشکل
مواجه میشوند .نتایج پژوهش حاضر نشان داد که اکثر مدیران در ابعاد تفکر مفهومی ،تفکر و
آیندهنگری نمره باالیی کسب کردند که این نتایج با یافتههای (Moammai, Amini, )2013
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 Dargahi, Mashayekh, Janbozorgiو ( Shokohyar and et al )2016مطابقت دارد)2013( .

 Moammai, and et alنشان دادند تفکر سیستمی ،تفکر مفهومی ،آیندهنگری و فرصتطلبی
هوشمندانه به ترتیب مهمترین مولفه های تفکر استراتژیک در بین مدیران دانشگاههای علوم پزشکی
تهران هستند Shokohyar and et al )2016( .نیز در پژوهش خود نشان دادند که با افزایش
ظرفیتهای تفکر راهبردی شاخصهای کیفیت خدمات بیمارستان های شهر کرج بهبود مییابند.
نکته قابلتوجه دیگر در پژوهش حاضر متوسط بودن نمره بعد فرصتطلبی هوشمندانه در بین
مدیران باشگاهها است که این نتیجه با نتایج ( Moammai, and et al )2013و ()2015

 Ghorbankhani & Salajegheمطابقت دارد Ghorbankhani & Salajeghe )2015( .نشان
دادند بین تمامی ابعاد تفکر استراتژیک بهجز بعد فرصتطلبی هوشمندانه باکیفیت محصوالت
تولیدی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد .این امر بیانگر آن است که مدیران توجه کمی به ایجاد
فرصتهایی جهت ایجاد ارزش برای کارکنان و مشتریان دارند .بههرحال هریک از ابعاد تفکر
استراتژیک ،بروز رفتارها و مهارتهای خاصی را در مدیران به همراه دارد .بر این اساس نمره باالی
مدیران در بعد تفکر مفهومی ،تفکر سیستمی و آیندهنگری نقطه قوت و نمره متوسط آنها در بعد
فرصتطلبی هوشمندانه نیاز به توجه و دقت به مهارتهای خالقیت و نوآوری را در میان مدیران
باشگاههای ورزشی گوشزد میکند.
بررسی وضعیت کیفیت خدمات در باشگاههای ورزشی کرج نشان داد که کیفیت خدمات ارائه
شده در سطح مطلوبی قرار دارد .همانطور که در پیشینه پژوهش بیان شد ،پژوهشهای بسیاری
کیفیت خدمات را یکی از عوامل مؤثر در افزایش بهرهوری ،کارایی و در نتیجه افزایش مزیت
رقابتی برای باشگاهها میدانند .در این راستا ( Beerli, Martinand and Quintana, )2018عنوان
کردند که کیفیت خدمات به یک متمایزکننده مهم و قویترین سالح رقابتی تبدیل شده است که
بسیاری از سازمانهای خدماتی پیشتاز آن را در اختیار دارند .سازمانهای پیشرو در خدمات ،سعی
در حفظ کیفیت برتر خدمات دارند تا بدینوسیله رضایت بیشتر مشتریان را به دست آورند؛ بنابراین

 67تأثیر تفکر استراتژیک مدیران بر کیفیت خدمات ...

موفقیت درازمدت یک سازمان خدماتی در بازار ،به واسطه توانایی آن سازمان در افزایش و حفظ
مشتری تعیین میشود .همچنین ( Rajabi, Ghafouri and Shahlaiebagher )2017بیان نمودند
در باشگاههای ورزشی ،خواستههای مشتریان دائم ًا در حال افزایش و تنوع است؛ بنابراین ،کیفیت
خدمات شاخص مهم ارزیابی مشتریان ،از باشگاهها است .عالوه بر این باشگاهها از طریق توسعه
ارتباط با مشتری که پایه و اساس ارائه خدمات است به عضویت طوالنیمدت مشتریان و سودآوری
دست پیدا میکنند .نتایج حاصل با یافتههای (Saatchihan )2012( ، Seyedjavadin et al )2010
 Liu )2012( ، and et alو ( Juga and et all )2010مطابقت داردSeyedjavadin et al )2010( .

بیان داشتند که کیفیت خدمات باشگاهها و مجموعههای ورزشی بر میزان رضایتمندی و وفاداری
مشتریان تأثیر دارد .همچنین ( Saatchihan and et al )2012نیز به این نتیجه رسیدند که کیفیت
خدمات برنامههای ارائهشده ،همبستگی باالیی با رضایت کلی و وفاداری مشتریان در استخرهای شنا
دارد Liu )2012( .نشان داد که کیفیت خدمات تأثیر مستقیم بر رضایت مشتری دارد و همینطور
سطوح رضایت مشتری به طور مستقیم بر وفاداری مشتری تأثیر دارد Juga and et all )2010( .بیان
داشتند که کیفیت خدمات منجر به رضایت مراجعهکنندگان میشود و نیز حفظ و وفاداری آنها را
در پی دارد .با توجه به رشد روزافزون جنبههای اقتصادی در ورزش ،توجه به کیفیت خدمات ارائه
شده به مشتریان و درک درست از انتظارات آنها ،به مدیران و مسئوالن باشگاههای خصوصی و
دولتی کمک خواهد کرد تا ضمن برآورده نمودن نیازهای مشتریان ،نهتنها به منافع اقتصادی بیشتر
در سایه وفاداری مشتریان کسب نمایند ،بلکه نقش پررنگتری در جذب و نگهداری مشتریان
جدید اعمال کنند ( .)Rajabi et al, 2017در نهایت میتوان گفت کیفیت خدمات ورزشی
مهمترین عاملی است که باعث ایجاد تفاوت بین مراکز و باشگاههای ورزشی میشود و مشتریان
ورزشی پس از درک این تمایز که در واقع همان رضایت از کیفیت خدمات این مراکز است ،به
باشگاه وفادار شده و نوعی مزیت رقابتی برای باشگاهها ایجاد میکنند؛ بنابراین مدیران باشگاههای
ورزشی میتوان ند با تالش پی گیر و با توجه به شناختی که از رفتار مشتری پیدا میکنند و همچنین
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ارتباط دائم با مشتریان و دادن آگاهی و شناخت از خدمات باشگاه به آنها ،رفتار مشتریان را به
سمت رضایت و وفاداری هدایت کنند تا از سویی سبب گرایش هرچه بیشتر افراد به باشگاه ورزشی
شده و از سوی دیگر سودآوری را بهبود بخشند تا بتوانند در بازار رقابتی به رقابت بپردازند.
نتایج مدل معادالت ساختاری پژوهش نشان داد تفکر استراتژیک مدیران بر کیفیت خدمات در
باشگاههای ورزشی کرج تأثیر مثبت و معناداری دارد .یافتههای مذکور با نتایج پژوهش ()2016

 Shokohyar and et alمطابقت دارد .با این تفاوت که در پژوهش مذکور از مدلهای نظری
متفاوتی در تعیین میزان تفکر استراتژیک و کیفیت خدمات استفاده شده است .همچنین نتایج
حاصل با یافتههای ( Bijani )2006مطابقت دارد.

از دالیل احتمالی مثبت بودن تأثیر تفکر استراتژیک مدیران بر کیفیت خدمات ،میتوان بیان کرد
که خالق و آیندهنگر بودن که از ویژگیهای مدیران دارای تفکر استراتژیک است و همچنین
تالش آنها جهت ایجاد هرچه بیشتر بهرهوری در باشگاه خود و همچنین باال بردن توان رقابت در
بازار رقابتی امروز سبب میشود مدیران تمام تالش خود را برای جذب و حفظ مشتریان به کار
میگیرند که یکی از این تالش ها عرضه خدمات باکیفیت است که با توجه به نقشی که ارائه
خدمات با کیفیت در رضایتمندی و وفاداری مشتریان به باشگاهها دارد حائز اهمیت است.
سازمانهایی که با دیدگاه تفکر استراتژیک اداره میشوند ،هم رضایت مشتری خارجی را مهم
میدانند و هم رضایت کارکنان به عنوان مشتریان داخلی سازمان را در نظر میگیرند .این سازمانها
در برابر هر تغییر غیرمنتظره آمادگی الزم را دارند ( .)Nazemi et al, 2008با توجه به اینکه
رضایت مشتری در کیفیت خدمات دیده میشود لذا سازمانهای ورزشی بهمنظور حفظ و بقای خود
باید به صورت دورهای یا مستمر رضایت مشتریان خود را اندازهگیری کنند تا ضعفها و قوتهای
سازمان را تشخیص دهند و برای رفع ضعفها ،تصمیمات الزم اتخاذ کنند و قوتها را نیز توسعه
بخشند (.)Alidoust Ghahfarrokhi et al, 2010
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نتایج آ زمون رگرسیون وجود رابطه معناداری را بین ابعاد تفکر استراتژیک و کیفیت خدمات بیان
میکند و در این بین آیندهنگری و تفکر مفهومی بیشترین و تفکر سیستمی و فرصتطلبی
هوشمندانه کمترین تأثیر را در پیشبینی کیفیت خدمات دارند؛ که این نتیجه با یافتههای ()2016

 Ghorbankhani & Salajeghe )2015( ،Shokohyar and et alو( Bijani )2006مطابقت
دارد .با توجه به اینکه مدیران آیندهنگر تالش میکنند از طریق شناسایی وضعیتها ،آینده دلخواه را
بسازند و همچنین با شناسایی فرصتها و تهدیدهای پیش روی سازمان پیامدهای مطلوب را ارتقا
دهند و ه مچنین با توجه به اینکه مدیران دارای تفکر استراتژیک توانایی درک یک موقعیت و
شناسایی الگوها و نشان دادن مسئله محوری را دارند و میتوانند با استفاده از تجارب و استداللها
راهحلهای بالقوه و گزینههای پایداری را برای سازمان (باشگاه) پیشبینی کنند لذا با توجه به نقشی
که کیفیت خدمات در رضایتمندی و وفاداری مشتریان و درنتیجه افزایش مزیت رقابتی برای
باشگاهها را در پی دارد به نظر میرسد که ارتباط بین متغیرهای تفکر استراتژیک و کیفیت خدمات
منطقی باشد.
در نهایت میتوان بیان نمود که تفکر استراتژیک مدیران سبب خلق ارزش و ایجاد نوآوری در
جهت کسب هرچه بیشتر رضایت مشتریان خواهد شد که این ایجاد ارزش میتوانند در رفتارهایی
مانند باال بردن کیفیت خدمات نمود پیدا کند؛ بنابراین میتوان بیان نمود که تفکر استراتژیک
مدیران مکانیسمی را فراهم خواهد آورد تا مدیران بتوانند با ایجاد ارتباط مؤثر با مشتریان و توجه به
نیازهای آنها و ارزیابی رضایت آنها از خدمات ،کیفیت خدمات را به دلخواه مشتریان باال برند.
به لحاظ عملی میتوان نتایج این پژوهش بر آموزش مهارتهای تفکر استراتژیک به مدیران برای
بهبود عملکرد آنان در ایجاد ارتباط مؤثر با مشتریان در جهت ارتقای وضعیت خدمترسانی در
باشگاههای ورزشی استفاده نمود .به لحاظ تئوری حداقل اکنون میتوان فهمید که چگونه باال رفتن
کیفیت خدمات تحت تأثیر تفکر استراتژیک مدیران قرار دارد.
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